
 

Page 1 of 9 

 

Undervisningsbeskrivelse  

 

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser  

 

Termin D. 7. Juni, 2022 

Institution VUC Vest, Esbjerg 

Uddannelse HUM + Hfe  

Fag og niveau Psykologi C 

Lærer(e) Nanna Scott Caspersen (nsc@vucvest.dk) 

Hold 12PS0C20F22 (fysisk hold)  

 

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb 

 

Titel 1 Corona i børnehøjde 

Titel 2 Foranderlige familie kulturer 

Titel 3 Flydende identiteter 

Titel 4 Livs lang læring i det moderne arbejdsliv 

 

Samlet 214 N/S  

Med supplerende stof: 259 N/S 

 

Beskrivelse af det enkelte undervisningsforløb (1 skema for hvert forløb) 
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Titel 1 

 

Corona i børnehøjde 

Indhold Uddrag fra Larsen, Ole Schultz: Psykologiens Veje, Systime, I-bog: 

• Kap. 3: Videnskabsteori og metode 

o Metode 

o Spørgeskemaundersøgelse 

o Interview 

o Kritisk vurdering af undersøgelser 

Larsen, Ole S., Psykologiens Veje (2010), 1. udgave, 3. oplag  

• S. 73-75, s. 82-89, s. 96-101 

o Erikson, ansigtsduetter, Bowlby og Ainsworth 

• S. 69-71, s. 106-111 

o Medfødte forskelle, prosocial adfærd samt aggression og raseri 

• S. 350-358 

o Grupper, påvirkninger, konformitet og gruppepolarisering 

• S. 358-361 + Ark 1 – Intergruppekonflikter 

o Mobning og intergruppekonflikter  

• S. 303-310: 

o Kommunikation 

• S. 318-322 

o Konflikter + Ark 2 – Konfliktrappen 

Supplerende stof:  

• Regeringens corona-grafik: En effektiv kommunikation med 

styrker og svagheder (videnskab.dk) 

• Men In Black: Intet er tilfældigt i den sortklædte verden | TV 2 

Lorry 

• Professor: Farvel til restriktioner giver grobund for konflikter 

(berlingske.dk) 

Omfang 

 

58,5 N/S 

Med supplerende stof: 71 N/S 

Særlige 

fokuspunkter 

Fokus på at udvikling af elementært kendskab til den 

psykologifaglige metode, hvor kursisternes redegørelse for og 

kritiske forholden sig til fagets forskningsmetoder, herunder at 

kunne diskutere etiske problemstillinger i psykologisk forskning, 

og ligeledes skelne mellem hverdagspsykologi og videnskabelig 

baseret psykologisk viden. 

https://videnskab.dk/forskerzonen/kultur-samfund/regeringens-corona-grafik-en-effektiv-kommunikation-med-styrker-og-svagheder
https://videnskab.dk/forskerzonen/kultur-samfund/regeringens-corona-grafik-en-effektiv-kommunikation-med-styrker-og-svagheder
https://www.tv2lorry.dk/tv2dk/men-in-black-intet-er-tilfaeldigt-i-den-sortklaedte-verden
https://www.tv2lorry.dk/tv2dk/men-in-black-intet-er-tilfaeldigt-i-den-sortklaedte-verden
https://www.berlingske.dk/politik/professor-farvel-til-restriktioner-giver-grobund-for-konflikter
https://www.berlingske.dk/politik/professor-farvel-til-restriktioner-giver-grobund-for-konflikter
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Herudover fokus på at demonstrere indgående kendskab til fagets 

stofområder, argumentere fagligt samt formidle psykologisk viden 

mundtligt med et fagligt begrebsapparat på en klar og præcis 

måde. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Tavleundervisning ift. introduktion til fagets stofområde.  

Individuel- og gruppearbejde i bearbejdningen og anvendelsen af 

stofområdet, formidling af psykologisk viden og faglig 

argumentation. 
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Titel 2 

 

Foranderlige familie kulturer  

Indhold Larsen, Ole S., Psykologiens Veje (2010), 1. udgave, 3. oplag  

• S. 323-331 

o Den senmoderne familie 

• S. 332-338 

o 4 familietyper og 3 livsformer 

• S. 143-153  

o Opdragelse 

• S. 120-126:  

o Omsorgssvigt 

• S. 381-389 

o Fordomme, stereotyper og kultumøder 

• S. 389-397 

o Kulturelle forskelle og konflikter 

• S. 415-425 

o Kriser 

Andersen, Erik S., Hvorfor er vi se xenofoniske (2009), 

Informationen 

• Hvorfor er vi så xenofobiske? | Information 

 

Prøveeksamen:  

• Minoritetsbørn får flere tæsk i opdragelsen, fordi de lever under 

en anden familieform end etniske danskere | Information 

• S. 6 fra Kantar Gallups ’Gallup om forældres syn på opdragelse’ 

o Viden og undersøgelser om opdragelse | Børne– og 

Undervisningsministeriet (uvm.dk) 

Supplerende stof:  

• TV2, Årgang 0 (2005) – År 5, episode 3 og 4  

o Samlet 40 minutter  6 N/S  

• Se Sådan opdrager du dit barn - hvor svært kan det være? | 

DRTV - Fra 00:00 – 19 = 19 minutter  3 N/S  

• Historien om en barndom - den ældste datter fra Tøndersagen 

fortæller - YouTube  3 N/S 

• Tønderpigen indlagt: »Jeg har det ad helvede til« (berlingske.dk) 

https://www.information.dk/debat/2009/07/hvorfor-saa-xenofobiske
https://www.information.dk/indland/2017/08/minoritetsboern-faar-flere-taesk-opdragelsen-fordi-lever-familieform-etniske-danskere
https://www.information.dk/indland/2017/08/minoritetsboern-faar-flere-taesk-opdragelsen-fordi-lever-familieform-etniske-danskere
https://www.uvm.dk/dagtilbud/opdragelsesdebatten
https://www.uvm.dk/dagtilbud/opdragelsesdebatten
https://www.dr.dk/drtv/se/saadan-opdrager-du-dit-barn-_-hvor-svaert-kan-det-vaere_84925
https://www.dr.dk/drtv/se/saadan-opdrager-du-dit-barn-_-hvor-svaert-kan-det-vaere_84925
https://www.youtube.com/watch?v=T0lJItV7mgM
https://www.youtube.com/watch?v=T0lJItV7mgM
https://www.berlingske.dk/samfund/toenderpigen-indlagt-jeg-har-det-ad-helvede-til
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• Når hjertet bliver delt i to (berlingske.dk) 

• Thale - Jeg Plejede At Tro På For Evigt | Podcast på Spotify 

Omfang 

 

59,5 N/S (inkl. Prøveeksamen) 

Med supplerende stof: 85 N/S 

Særlige 

fokuspunkter 

Fortsat anvendelse af psykologifaglige metoder til at redegøre for og 

kritisk forholen sig til fagets forskningsmetoder.  

Herudover demostrering af indgående kendskab til fagets 

stofområder,opstilling af problemstillinger, fagliglig argumentering og 

diskussion samt formidle psykologisk viden mundtligt og skriftligt 

med et fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Tavleundervisning ift. introduktion til fagets stofområde.  

Individuel- og gruppearbejde i bearbejdningen og anvendelsen af 

stofområdet, formidling af psykologisk viden og faglig 

argumentation.  

Skriftligt produkt i form af prøveeksamen, hvor indholdet fra ’Særlig 

fokuspunkter’ bliver sat i spil.  

  

https://www.berlingske.dk/kommentatorer/naar-hjertet-bliver-delt-i-to
https://open.spotify.com/episode/2nBPIvzyHzIl6ff54diNyG
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Titel 3 

 

Flydende identitet  

Indhold Larsen, Ole S., Psykologiens Veje (2010), 1. udgave, 3. oplag  

• S. 25-36 

o Køn og kønsforskelle (minus psykoanalysen) 

• S. 281-288 + Ark 3 - Rasmus Willing, Skærpet individul 

konkurrence 

o Ungdom og senmodernitet 

• S. 289-298 

o Identitet og narcissistisk ungdom 

• S. 38-39 + 163-168 

o Personlighedstyper  

o Opmærksomhed og social perception 

• S. 168-177 

o Hukommelse 

Prøveeksamen:  

• Uddrag fra Zetland artikel: 

Vil du vide, hvor meget vores samfund har ændret sig på 25 år? Så 

flip gennem et gammelt nummer af M! (zetland.dk) 

• Den perfekte kvindekrop: Så uenige er de verden over - TV 2 

Supplerende stof:  

• Danmarks yngste Dragqueen: Sæson 1 – Jeppes juleønske | 

DRTV 

o 00:00 – 20:40 = 21 minutter  3 N/S  

• NICABM-InfoG-memory-systems (naadac.org) 

• NYT: Velhaverkommuner fører an i uddannelsesræset - 

Danmarks Statistik (dst.dk) 

Omfang 

 

44 N/S (inkl. Prøveeksamen)  

Med supplerende stof: 49,5 N/S 

Særlige 

fokuspunkter 

Fortsat anvendelse af psykologifaglige metoder til at redegøre for og 

kritisk forholen sig til fagets forskningsmetoder.  

Herudover demostrering af indgående kendskab til fagets 

stofområder,opstilling af problemstillinger, fagliglig argumentering og 

diskussion samt formidle psykologisk viden mundtligt og skriftligt 

med et fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde. 

https://www.zetland.dk/historie/s8aLxqr3-aoV3ME1j-05994
https://www.zetland.dk/historie/s8aLxqr3-aoV3ME1j-05994
https://livsstil.tv2.dk/sundhed/2015-10-22-den-perfekte-kvindekrop-saa-uenige-er-de-verden-over
https://www.dr.dk/drtv/se/danmarks-yngste-dragqueen_-jeppes-juleoenske_289836
https://www.dr.dk/drtv/se/danmarks-yngste-dragqueen_-jeppes-juleoenske_289836
https://www.naadac.org/assets/2416/2019NWRC_Michael_Bricker_Handout4.pdf
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/nyt/NytHtml?cid=26823
https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/nyt/NytHtml?cid=26823
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Væsentligste 

arbejdsformer 

Tavleundervisning ift. introduktion til fagets stofområde.  

Individuel- og gruppearbejde i bearbejdningen og anvendelsen af 

stofområdet, formidling af psykologisk viden og faglig 

argumentation.  

Skriftligt produkt og mundtlig præsentation i form af prøveeksamen, 

hvor indholdet fra ’Særlig fokuspunkter’ bliver sat i spil.  
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Titel 4 

 

Livs lang læring i det moderne arbejdsliv 

Indhold Larsen, Ole S., Psykologiens Veje (2010), 1. udgave, 3. oplag  

• S. 299-302 + 199-204 

o Uddannelse og identitet 

o Læring og Piaget 

• S. 204-213 

o Viden, Vygotsky og samspilsprocesser 

• S. 361-370 

o Roller 

• S. 370-376 + 377-379 

o Ledelsesteori, autoritet og lydighed  

o Kognitiv dissonans 

• S. 399-409 + Superhjerner - med Peter Lund Madsen: Sæson 1 – 

Stress | DRTV (2018) – 28 minutter  4 N/S  

o Stress og coping 

• S. 409-413, 213-216 

o Det moderne arbejdsliv  

o Motivation 

Prøve eksamen: 

• Uddrag fra: Vi siger op som aldrig før. Det handler om en jagt på 

mening (zetland.dk) 

• Uddrag fra: Arbejdsmiljø og Helbred i Danmark 2018 (AH2018) 

(nfa.dk) 

 

Supplerende stof: 

• Undersøgelse: Vi er mindre glade for at gå på arbejde | JA 

Omfang 

 

52 N/S 

Med supplerende stof: 53 N/S 

Særlige 

fokuspunkter 

Fortsat anvendelse af psykologifaglige metoder til at redegøre for og 

kritisk forholen sig til fagets forskningsmetoder.  

Herudover demostrering af indgående kendskab til fagets 

stofområder,opstilling af problemstillinger, fagliglig argumentering og 

diskussion samt formidle psykologisk viden mundtligt og skriftligt med et 

fagligt begrebsapparat på en klar og præcis måde. 

https://www.dr.dk/drtv/se/superhjerner-_-med-peter-lund-madsen_-stress_73379
https://www.dr.dk/drtv/se/superhjerner-_-med-peter-lund-madsen_-stress_73379
https://www.zetland.dk/historie/sop1r5yr-a8dQKjjz-72585
https://www.zetland.dk/historie/sop1r5yr-a8dQKjjz-72585
https://nfa.dk/da/Arbejdsmiljoedata/Arbejdsmiljo-i-Danmark/Arbejdsmiljo-og-helbred-i-Danmark
https://nfa.dk/da/Arbejdsmiljoedata/Arbejdsmiljo-i-Danmark/Arbejdsmiljo-og-helbred-i-Danmark
https://www.ja.dk/nyheder-og-presse/nyheder/2021/undersoegelse-vi-er-mindre-glade-for-at-gaa-paa-arbejde/
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Opsamling af undervisningens pensum samt eksamensforberedelse. 

Væsentligste 

arbejdsformer 

Tavleundervisning ift. introduktion til fagets stofområde.  

Individuel- og gruppearbejde i bearbejdningen og anvendelsen af 

stofområdet, formidling af psykologisk viden og faglig argumentation.  

Skriftligt produkt og mundtlig præsentation i form af prøveeksamen, 

hvor indholdet fra ’Særlig fokuspunkter’ bliver sat i spil, foruden 

eksamensforberedelse.  

 


